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سیلزده

دیپلمهآکسفورد
رفع سیل بند، دفع 
سنگ، حجامت مغز
مراجعه با وقت قبلی

لعنتبرپدرومادرابریکهاینجاببارد

سیل،جاسوس
وعاملبیگانهاست

راسته سمور، روباه شاندیزی، 
آبگوشتی پلنگ، فیله تمساح

جهت دفن پوست و ضایعات دعوت به همکاری میشود

جهت گرفتن سرچشمه
در سایزها و نژادهای متنوع

عکاسینوایی

خدمات مجالس

 آموزش 
تخصصی تنفس 
مصنوعی و احیا 

ساقه طالیی در کنار سیل زدگان
بیسکوییت جهت تغذیه و خشک کردن سیالب

کتابخانه دهخدا
خطی، سنگی، افست

آب ما را با خود خواهد برد
چگونه ملتها را خواب میبرد
جامعه سیلزده و دشمنان آن

  دانشمندان استرالیایی: سیل بند معالجه دارد

 میتوانستیم با
آر پی جی 

جلوی 
سیل را 
بگیریم

ولیعهد 
عربستان 

میلیونها دالر 
برای باروری 
ابرها خرج 

کرده
کارشناس  
سیل بندی:

   ولی مراعات 
خواب همسایه ها را 

کردیم

 با شماره گیری# 792 *  
در قرعه کشی کنسرو و 

چادر شرکت کنید 

 حرکت سیل از شمال تا جنوب 
کشور بدون کمک پیاده نظام 

خارجی ممکن نبود
 ابرها قطعا منشا خارجی داشته 

و به سرویسهای بیگانه متصل 
بودند

 جاسوسان اجنبی در پوشش 
سیل وارد کشور شدند و هزاران 
عکس و فیلم از مناطق حساس 

برای گزارشگر خوب  شبکه  این 
و آن  فرستادند

سه زن و چهار 
مرد به جرم 

اسراف در آب 
تیرباران شدند

جهت
بندآمدن
سیل،

پلیکیشن ا
سیلینو
رانصب
کنید

شهرونگسیلزده
مدیر تحریریه: سوشیانس شجاعی فرد

مدیر آتلیه: هادی حیدری
 اداره: گلستان، میدان چهارشیر

 جنب فلک االفالک
تلفن 76220

چاپ از: سهامی افست
بهای اشتراک: یکسال سه  عدد چادر    

)خارجه باضافه مخارج پست( 

سیل ممنوع شد
  طرح نیم فوریتی قانون لغو مرخصی عید در صورت وقوع حوادث رای نیاورد

  جهت بند آمدن سیل، ساخت هرگونه برنامه   و صفحه طنز
 درباره سیل ممنوع است

  با هرگونه شایعه مبنی بر وقوع سیل برخورد قانونی خواهد شد
  گرفتن فیلم و عکس و فرستادن آن  به این ور و آن ور   ممنوع است

  نماینده شاعر: ساقیا در گردش بال تعلل تا به چند؟!
غم چون به ملک ما افتد، تسلسل بایدش

  ستاد تکذیب سیل تشکیل شد            برای سیل فحش گذاشتیم که نیاد                   اگر جلوی معاشرت و بارورشدن ابرهای باران زا را میگرفتیم، سیل نمیشد
  وقوع هرگونه سیل ممنوع است                       نوید محمدزاده، زیرپیراهنی خود را به نفع سیلزدگان به فروش رساند

اعضای بازداشتی شورا در این جلسه غایب بودند

کشور:ستاد بحران اقدام مهم 

آخرین اقدامات در مناطق سیلزده:

 دانشمندان ژاپنی: سیل
برای تارهای صوتی مفید است

رادیو و تلویزیون 
ملی: سخنرانی روزنامه نگار برجسته:

سخنگوی سیل: 

یک استراتژیست:

ریختن انواع
نخاله در کارون 

ممنوع شد

تصمیم دیشب 
شورای شهر 
اهواز:

اظهارات مهم استاد ملکی درباره سیل اخیر: 

گمشوسیلاحمق

زلزله کرمانشاه عملیات 
فریب بود برای سیل امسال

در حریم رود، خانه نسازید
همه را خانه خراب خواهیم کرد

لحظاتامدادرسانی
خودراماندگارکنید
اهواز،کارون
پلسفید

دکتر احمدی قصابی بهنوش

فروش انواع بیل و فیل

خطرناکترین و الیکخورترین شرایط را از ما بخواهید
مسیل، انتخابات، زلزله، دهانه آتشفشان

دو نوع ساالد، نوشابه، پرتقال 

برگزارکننده مراسم عقد در سیالب

به امدادآماده 


